
 
                                   Regijski odbor    Izvršni odbor                                    

    
                                                                                           Velenje, december 2011                       

 

 

 

 
 

 

 

V letu 2011 smo bili sindikati na preizkušnji. Prvič v zgodovini nove družbene 
ureditve in tako imenovane demokracije, smo sindikati v Sloveniji uporabili 
možnost izvedbe naknadnega zakonodajnega referenduma. Na referendumsko 
preizkušnjo, sta bila postavljena Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ) ter Zakon o malem delu (ZMD).  
V rekordnem času je bilo zbrano 40.000 podpisov podpore, proti zakonu o ZPIZ. 
Vlada, ki je na vsak način hotela uveljaviti svojo voljo, je v upanju, da prepreči 
referendumsko odločitev, zahtevala še ustavno presojo. Tak postopek  
obravnave in presoje je izvedbo referenduma časovno preložil in podražil 
izpeljavo, namesto enega smo imela dva referenduma. 
 
Trud je bil poplačan, ko se je na aprilskem referendumu PROTI Zakonu o malem 
delu, izreklo 80 % volivcev. Volilna udeležba je bila okoli 34 %. 
Junija se je zgodba ponovila. Referenduma ZPIZ se je udeležilo še večje število 
volivcev, ki so z 72 % glasovali PROTI zakonu. 
Vladi in DZ RS je bilo poslano sporočilo, da se državljani s politiko vladanja in 
sprejemanjem neusklajene zakonodaje ne strinjamo. Oblast   s takim načinom 
socialnega dialoga zapravlja davkoplačevalski denar in zaradi tega nihče ne 
odgovarja. Ustvarila se je politična kriza, ki se odraža tudi na stanju duha v 
državi. Nezaupanje v institucije raste, vsak dan mediji objavljajo nove stečaje 
in zahtevke po dokapitalizaciji bank, ki niso več v stanju spremljati potreb 
domačega gospodarstva. Pogoji poslovanja podjetij so še naprej neprijazni, ni 
spodbud za nove naložbe in znižanja davkov. Namesto obdavčitve luksuza se je 
država lotila reformirati način zaposlitve (Zakon o malem delu) in pokojninski 
sistem.  
 
Največji dogodek v tem letu je bil sklic VI. kongresa SKEI Slovenije, s sloganom 
»GRADIMO ČLOVEŠKO SEDANJOST ZA KONKURENČNO PRIHODNOST«, 
katerega avtor K. Martinjak prihaja iz našega okolja.   
Kongresa je bil 15. junija, v hotelu Mons v Ljubljani. Na kongresu smo imeli po 
številu delegatov, največjo delegacijo. Imeli smo tudi dva dobitnika odličja 
SKEI. Med posamezniki je bil prejemnik odličja  V. Razgoršek iz Gorenja IPC, 
med podjetji pa si je odličje prislužila SP SKEI Gorenje Notranja oprema. Ob 
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tem moramo zapisati, da je kongres, kot delovni predsednik vodil naš član I. 
Sotošek. Bili smo tudi pobudniki dela resolucije, ki govori o skrajšanju 
delovnega časa.  
 
 

Organiziranost, delovanje in članstvo SKEI 
Planirano je bilo 8 sej Izvršnega odbora (IO), 4 seje Regijskega odbora (ReO), in 1 
sejo Nadzornega odbora (NO).  
Izpeljano je bilo 7 sej IO,  3 redne in 1 izredna seja ReO ter 1 sejo NO.  
Na sejah so bile v glavnem obravnavane s planom določene teme, nekaj tem je bilo 
posvečeno aktualnim dogodkom.  
V ospredju letošnjih sej je bila obravnava kongresnih dokumentov in 
evidentiranje članov za organe SKEI Slovenije in organe kongresa.  
Nadaljevane so bile začete aktivnosti, da se ena seja izvede na terenu. Letos je bilo 
organizirano srečanje z zaupniki  SKEI  v Posočju. Ob tej priliki so si zaupniki ogledali 
proizvodnjo v  podjetju Iskra Aavtoelektrika iz Nove Gorice in izmenjali izkušnje delovanja 
v sindikatu.  Na srečanju je bila prisotna tudi predsednica SKEI Slovenije Lidija Jerkič. 
Udeleţenci srečanja so se seznanili še z lokalnimi značilnostmi in si ogledali vinsko klet 
Dobrovo.  
 
Februarja je bila ReO Velenje gostitelj seje IO SKEI Slovenije. Ob tej priloţnosti so si 
člani  IO ogledali proizvodnjo hladilnih aparatov v Gorenju d.d. in izvedli sejo v poslovnih  
prostorih Gorenja.  
 
3. marca je bila sklicana programsko volilna seja ReO SKEI Velenje. Izvoljen je 
bil novi predsednik in podpredsednik regije in nov IO ter NO. Obravnavano je bilo 
poročilo o delu regije v obdobju 2006-2011 ter sprejete programske smernice za 2011-
2016. Z minuto molka so udeleţenci počastili tudi spomin na umrle člane SKEI v petletnem 
obdobju. 
V arhivu so arhivirani vsi zapisniki z volilnih sej SP SKEI po podjetjih in 
Konference SP PS Gorenja. Pohvalno je, da so bili vsi volilni postopki v regiji 
pravočasno izpeljani. Uspeli smo povečati kvoto žensk med najodgovornejšimi 
funkcionarji. Med 16 predsedniki SP je kar 7 ţensk. Tudi vodstva so se pomladila.  

 
Obravnava zaključnega računa za leto 2010 je bila izpeljana skladno z dosedanjo 
prakso. Gradivo je pripravil IO, nadzorniki so pregledali poslovanje, dokončno obravnavo 
in sprejem je opravil ReO, na redni seji.  
Člani ReO so sprejeli ugotovitev o pozitivnem finančnem izidu. Razlika prihodkov 
nad odhodki je bila večja od planirane.   

 
Tudi letos je regija bogatejša za novo SP. To je SP SKEI ERICO, ki se je 
reorganizirala iz sindikata vzgoje izobraževanja in raziskave (VIR) v okviru ZSSS. 
Osnovna dejavnost podjetja je specifična, večino storitev opravi na področju okoljskega 
monitoringa, njihova dejavnost je tudi izdelava študij in načrtovanje sanacijskih ter 
razvojnih programov. Zaposleni so strokovnjaki iz področja okolja, med katerimi je kar 
nekaj doktorjev znanosti. Njihova odločitev da prestopijo in spremenijo dejavnost 
sindikata, je bilo lastništvo. Večinski lastnik podjetja je Gorenje d.d.. 
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Še vedno so evidentne težave v dveh SP SKEI. To sta podjetji Podkrižnik in Fori, 
kjer lastnik in uprava ne dovoli delovanje sindikata. Nekaj več o teh teţavah je 
zapisano v poglavju sodnega varstva in varstva pravic. 
V podjetju Vegrad Montal, kjer je bila lani ustanovljena nova SP SKEI je bil konec 
lanskega leta objavljen stečaj. 

 
Na regiji se zaradi uvedbe točke stalnice »gibanje članstva«, mesečno vodi evidenca 
vstopov in izstopov članstva. Na tem področju tudi letos beleţimo negativno gibanje.  
V prvih 11 mesecih leta beležimo 226 vstopov in 309 izstopov. Razlika je – 83  
članov SKEI. V primerjavi z lanskimi podatki moramo zapisati, da je gibanje podobno 
lanskemu. Letos je bilo v tem obdobju zabeleţeno 10 izstopov manj. Je pa stanje na 
področju gibanja članstva zaskrbljujoče. Ţe tri leta zapored beleţi negativno stanje.  
Razveseljiva novica prihaja iz SP SKEI BSH Nazarje, kjer so pričeli s pridobivanjem 
članstva zaposlenih preko agencije-Adecco. Tudi plačilo članarine je dogovorno 
urejeno. 
O gibanju in  pridobivanju članstva so začeli razpravljati tudi v Konferenci SP PS 
Gorenja.  

 
Spoznanje, da se kot regija predstavljamo le na spletni strani SKEI Slovenije je 

vsak dan bolj utemeljeno. Trudimo se  posodabljati naš prostor na www.skei.si v 

zavihku http://skei-si.com/sl/obmocne_organizacije_regije/9/?content_id=25, 
s poročili, posnetki dogodkov, z objavo aktualnih dokumentov in še čim. V tem prostoru je 
svoj prostor letos dobila tudi Konferenca SP PS Gorenje. 
Potreben je velik napor, da smo na omenjenem zavihku aktualni, če bi imeli svojo spletno 
stran, bi jo bilo teţko sprotno posodabljati.  
Na omenjeni spletni strani SKEI Slovenije je bil pred nedavnim omejen dostop do 
nekaterih vsebin: sindikalna lista, dokumenti SKEI, KP in pogosta vprašanja. Te strani 
bodo sedaj plačljive, za potrebe zaupnikov SKEI, bodo poskrbeti sekretarji in predsedniki 
regij in območij.  
 
V okviru povezovanja in delovanja z drugimi sindikati na območju-regiji je bila že 
lani zapisana informacija o preimenovanju, OO ZSSS v Šaleško–Savinjske 
sindikate (ŠSS) Velenje. Letos je v ŠSS Velenje bila izvoljena tudi nova sekretarka. Za 
ReO SKEI Velenje se ni spremenilo nič. ReO SKEI ima v uporabi poslovne prostore, sejno 
sobo, del tehnične opreme (telefonijo, kopiranje…) in odvetniške storitve.  
 
IO SKEI Slovenije je pričel z aktivnosti zdruţevanja sindikatov. Predlaga se združitev  
sindikatov STUPIS, KNG in SPESSS, na državnem nivoju. Zdruţevanje omenjenih 
sindikatov je omembe vredno dejanje, tudi zaradi sindikata SPESS, ki deluje v našem 
okolju in je sestavni del ŠSS Velenje.  SPESS ima s SKEI ţe več kot desetletje podpisano 
namero o sodelovanju.  
 
 

Sistem varstva pravic in sodnega varstva   
Članom SKEI je omogočeno koriščenje pravne pomoči preko odvetnika Mirana 
Jeromla, v okviru pogodbe ŠSS Velenje. Pravnik je članom SKEI na voljo vsak delovni 
dan, ob sredah po predhodnem dogovoru tudi v popoldanskem času, ob četrtkih pravnik 
uraduje od 13.00 ure dalje tudi v Gorenju.  
 

http://www.skei.si/
http://skei-si.com/sl/obmocne_organizacije_regije/9/?content_id=25
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Še vedno nimamo sklenjenih PKP v podjetjih Podkrižnik, Fori in Turna. V prvih 
dveh podjetjih se o sklenitvi PKP lahko le razmišlja, so pa dobri obeti v podjetju Turna, 
kjer bi lahko v bliţnji prihodnosti sklenili podjetniško pogodbo. 
 
V Gorenju še vedno ostajajo nedorečeni minimalni standardi KP za celoten sistem 
podjetij. Če bi imeli poenotene  standarde, v podjetju Gorenje Notranja oprema ne bi imeli 
niţjih plač (v veljavi je KP lesarstva in v podjetju je dogovor o postopnem prehodu na 
izplačilo minimalnih plač…).  
Smiselno bi bilo posodobiti tudi veljavno PKP Gorenja GA, vsaj v delu kako 
usklajevati plače?  
 
Še nekaj stavkov o ustavni pravici do včlanjevanja in ustanavljanja sindikatov. V 
našem okolju so s tem teţave v dveh podjetjih - Podkiţnik in Fori. Podjetje Podkrižnik 
je bilo zaradi tega celo kazensko ovadeno, a je tožilstvo ovadbo ovrglo. V 
dokumentu je toţilstvo zapisalo, da lastnik ne ovira delovanje sindikata, ampak za sindikat 
ni zanimanja med zaposlenimi. Glavni razlog za tak izrek so zaslišane priče (člani IO SP 
SKEI v tem podjetju), na katere je očitno bil izvršen pritisk. Kajti v pripravi kazenske 
ovadbe so bili ta isti člani zaprošeni za izjavo proti delodajalcu, a so to za potrebe sindikata 
odklonili. Najmanj kar bi se za pravno drţavo spodobilo, bi morali toţilci zagovarjati 
ustavno pravico do svobode sindikalnega organiziranja ter omogočiti  da o tem odloči 
sodišče.  
V podjetju Fori so bile s strani sindikata SKEI regije dane dve pobude oziroma 
zahtevka na inšpekcijo za delo. Podjetje ni omogočilo delovanje sindikata v 
podjetju, kršilo je postopek obravnave terminskega koledarja in postopek 
pridobivanja soglasja za nočno delo žena. Inšpekcija je odgovorila na to zahtevo o 
opravljenem pregledu, kjer ni ugotovila nepravilnosti. Druga zahteva je bila dana, ker 
podjetje nima soglasja za nočno delo žena. Po naših podatkih MDDSZ omenjenega 
soglasja ni izdalo. Odgovor inšpekcije za delo še čakamo. Po naše podjetje celo leto 
opravlja dejavnost, brez soglasja z vednostjo inšpektorata za delo. Samo upati je 
da ne bo prišlo do kake nesreče, kajti takrat bo prepozno za ugotavljanje odgovornosti iz 
Zakona o varnem delu (ZVD). 
 
 

Ekonomsko socialni položaj in ugodnosti članov SKEI  
V tem letu je SKEI uspel v KPD izpogajati 3 % višje osnovne plače. Tega povišanja 
ţal niso bili deleţni zaposleni v vseh podjetjih. Razlog je, da take uskladitve niso zapisane 
v PKP, ki so v veljavi v naših podjetjih. V vseh podjetjih je moral SKEI za povišanje o višjih 
osnovnih plačah v pogajanja. Če ni bilo uskladitve se bo razlika, ki je ta hip morda v prid 
podjetja z leti manjšala, zato velja razmislek o spremembi PKP. V teh bi morali 
zapisati, da se plače najmanj enkrat uskladijo s povišanjem po KPD in z 
dodatnimi pogajanji po podjetjih.  
 
Pogajanja v podjetjih so naš vsakdanjik. Letos so o pogajanjih za plače in drugih 
prejemkih bili med bolj aktivni v sindikatu SKEI BSH. Ţe spomladi so si izpogajali 
kriterije za izplačilo boţičnice. V času dopusta pa poslali zahtevo za dvig plač. S pogajanji 
verjetno niso najbolj zadovoljni, a so testirali zaposlene, ki si niso bili pripravljeni višje 
plače izboriti s stavko.  
Zadovoljni so tudi v podjetju KLS Ljubno, kjer so plače usklajevali ţe pomladi in 
povišanje je pričakovati še pred koncem leta.   
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V ostalih podjetjih naše regije s povišanji plač ne moremo biti najbolj zadovoljni. Upati je, 
da bodo pogajanja za božičnico uspešnejša, čeprav razmere v podjetjih niso dobre 
zaradi zaostrenih razmer in gospodarske krize. 
 
V aprilu je bila sklicana skupščina zaupnikov SKEI  Konference SP PS Gorenje, ki je 
govorila o selitvi proizvodnje iz Slovenije in ohranitvi delovnih mest. Na omenjeno 
sejo je bila povabljena predsednica SKEI Slovenije in delavski direktor v Gorenju d.d. ter 
predstavniki sindikata regije. Povedano je bilo, da je Gorenje ţe preselilo določene 
proizvodne obrate v  Srbijo in namerava s tem nadaljevati, ker so pogoji poslovanja tam 
ugodnejši. Ob cenejši delovni sili in davčnim olajšavam ter dobri infrastrukturi so ugodne 
tudi carinske dajatve. Uprava je dala zagotovila, da zaradi selitve v Srbijo ne bo 
odpuščanj v Velenju.  
 
Gospodarska kriza je težave prinesla tudi v podjetje Gorenje Notranja oprema. 
Poleg postopnega usklajevanja rasti minimalne plače, podjetje zapira del 
proizvodnje in jo seli v Srbijo. V podjetju se izvaja reorganizacija in zniţuje se število 
zaposlenih. Podjetje zaposlenim išče nove zaposlitve v ostalih podjetjih Gorenja, kar ni 
vedno uspešno. Zaposleni to doţivljajo stresno. Skrb in bojazen za zaposlitev je 
upravičena. Zaposleni teţko razumejo, zakaj Gorenje seli proizvodnjo, medtem ko dela za 
njih ni.  
O tem se veliko razpravlja v sindikatu, svetu delavcev in upravi. Bilo je sklicano kar nekaj 
skupnih posvetov, kjer so se podajale informacije in iskale rešitve. O tem se je seznanjalo 
in informiralo zaposlene na zborih. 
 
V podjetjih naših dejavnosti, imamo tudi dve invalidski podjetji. Zakonodaja je tem 
podjetjem zaostrila pogoje poslovanja. Predpisano je, da mora biti v invalidskem 
podjetju zaposleno večje število invalidov. Tudi o tem se je v teh podjetjih  govorilo. 
Nekaj vprašanj je še vedno odprtih, kjer se pričakuje pozitivno izvajanje in večji nadzor 
nad izvajalci, ki so izrabljali postavljene norme.  
 
V regiji so se tudi v letu 2011, izplačevale solidarne pomoči. Največ je teh pomoči  
izplačanih v Gorenju, kjer je dobro utečena tudi blagajna vzajemne pomoči. Se pa ta način 
pomoči zmeraj bolj uveljavlja tudi v ostalih podjetjih.  
Letos je sindikat SKEI na pobudo regije Štajerske zaprosil in zbiral pomoč za 
zaposlene v podjetju Karoserije. Kakor je v navadi smo v Velenju hitro reagirali in 
nakazali omembe vredno solidarno pomoč.    
 
Podobno je z ugodnostjo kolektivnega nezgodnega zavarovanja članov SKEI. 
Zavarovanje  imamo sklenjeno z zavarovalno druţbo Adriatic-Slovenica. V našem okolju je 
bilo letos do oktobra uveljavljeno 63 zahtevkov, lani pa v celem koledarskem letu 52 
zahtevkov.  
 
Še vedno ni pravih informacij, kako člani SKEI koristijo Kartico ugodnosti. Je pa v  
ponudbi vsako let več izvajalcev in če bi sodili po tem, očitno zanimanje za to 
ugodnost raste. Spet ena izmed ugodnosti, ki jo ne znamo uporabiti za pridobivanje 
novih članov.  
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Kadrovska politika izobraževanje in informiranje 

Po dveh sušnih mandatih je bil na kongresu za podpredsednika SKEI za 
elektroindustrijo, izvoljen naš član Jure Slemenik. Na kongresu so zaupanje dobili 
naši kandidati tako v statutarni komisiji kot v nadzornem odboru. Podobno je  z 
zastopanostjo v komisijah pri RO SKEI Slovenije, kjer imamo svoje predstavnike v 
vseh 6 komisijah. Nekaterim je bila zaupana tudi vloga predsednika oziroma 
podpredsednika komisije. 
 
Na področju izobraţevanja je bil realiziran planiran seminar.  
Seminar je bil izveden v Dugi uvali in se ga je  udeležilo 50 zaupnikov. Obravnavane 
so bile štiri teme; «Kakšno prihodnost hočemo, Varno in zdravo delo, Pozitivno soočanje s 
spremembami, ter  Kako okrepiti sindikalno delovanje«. Slušatelji so v dneh predavanj  
bili deležni  18 šolskih ur predavanj ali skupaj 900 ur.  
 
Soditi je, da se informiranje v največji meri odvija preko spletne strani, kjer se 
redno osveţujejo novice in je moţno najti vse, s čimer se v SKEI ukvarjamo. Tu je še 
vedno največji zaklad našega dela in aktivnosti ter znanja in idej.  
Glasilo SKEI Slovenije (»Info SKEI«), je dobilo posnemovalce tudi v našem okolju. SP SKEI 
Gorenje IPC ţe nekaj let izda dva informatorja letno (»Na kratko«). Lani je tak 
način komuniciranja uvedla tudi SKEI Konferenca SP PS Gorenje (»Info SKEI 
Gorenje«) in v pripravi je letošnja številka. Vsak mesec je na spletu objavljeno tudi 
poročilo regije SKEI Velenje.  
 
K informiranju veliko prispevajo tudi sklicane seje organov naše regije, kjer so 
posebnost naše točke stalnice; »Informacije s sej organov in aktualne naloge SKEI«, 
»Aktivnosti in naloge v SP SKEI  po podjetjih« ter »Gibanje članstva«. 
V podjetja oziroma SP SKEI se redno pošiljajo tudi dokumenti, dopisi, informacije in drugo, 
ki so posredovani s strani SKEI Slovenije, ReO SKEI ali ZSSS Slovenije.   
 
Tu so tudi sklici tiskovnih konferenc, ki so prav tako namenjeni za boljšo 
informiranost. Letos smo sklicali le eno tako tiskovno konferenco, ki je bila namenjena 
zbiranju podpisov za podporo referenduma proti zakonodaji.  

 
 

Kultura, šport in turizem 
Če smo bili lani prvi, na vseh športnih tekmovanjih SKEI, smo letos postali prvaki le v 
ribolovu. Na DP SKEI v VSL in tekih na smučeh, ki je bilo letos v Črni na Koroškem je 
bilo doseženo drugo mesto v skupni uvrstitvi. Na letnih igrah, na Koroškem prav 
tako dosegli drugo mesto. Ponosno lahko zapišemo, da nam na igre vedno uspe 
pripeljati najštevilčnejše ekipe in tako bi naj bilo tudi v prihodnje.  

 
Na ribiškem tekmovanju za prvaka regije so se tudi letos srečale ekipe ribičev. To 
tekmovanje je bilo letos le štiri dni po kongresu SKEI.  Ob Škalskem jezeru v Velenju se  
zbralo 7 ekip in najboljša je bila ekipa »SKEI Gorenje Kuhalni aparati«, ki je 
zastopala ReO SKEI Velenje na 4. DP SKEI Slovenije, v Pomurju. 
 
V tem poglavju velja zapisati tudi informacijo o obisku smučarske tekačice Petre 
Majdič v Gorenju, kjer se je srečala s predstavniki zaposlenih in sindikatom SKEI.  
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SKEI Slovenije vsako leto organizira planinski pohod na Triglav. Ţal ţe dve leti ni 
nikogar iz našega okolja, ki bi se omenjenega pohoda udeleţil. Naj bo to izziv za 
naslednje leto. 
 
Na področju kulture velja omeniti dve prireditvi, ki sta povezani s kulinariko. V 
Gorenju, natančneje v programu Servis, so letos zaposleni na pobudo sindikata SKEI 
organizirali razstavo domačega peciva in zeliščnega čaja. Ta prireditev je bila 
izpeljana marca, ob dnevu ţena. Oktobra pa so v sklopu svetovnega dneva hrane in borbe 
proti revščini izpeljali razstavo kruha. Vse omenjene dobrote so napekli zaposleni in ob 
razstavi jih je bilo moč tudi okusiti. Snovalcem se je porodila tudi zamisel, da bodo upravi 
Gorenja predlagali, da bi tako razstavo pripravili tudi ob predstavitvi Gorenjevih aparatih 
na svetovnih sejmih. Zamisel bi veljalo podpreti.  
 
 

Druge aktivnosti 
Mladi iz aktiva SKEI Velenje so se tudi letos udeležili tabora mladih v Ribnem. V 
taboru je poleg druţenja in športnih aktivnosti bil izveden še izobraţevalni del. Mladi 
tovrstna srečanja jemljejo za svoja in zanimanje za udeleţbo iz leta v leto raste.  

 
O mednarodnih sodelovanjih med sindikati velja omeniti srečanja  s sindikatom 
KOVO iz Slovaške in s sindikatom SSMS Srbije. Z obema sindikatoma sodelujejo 
kolegi iz SKEI Gorenja. Na Slovaškem in v Srbiji ima Gorenje tovarne in predstavniki 
sindikata se srečujejo vsaj enkrat letno ob obravnavi planskih dokumentov podjetij. 

 
V našem okolju beležimo tudi pobudo za pridobitev certifikata - Družini 
prijaznega podjetja. Ta pobuda je bila dana v SP SKEI BSH Nazarje. 
V tem podjetju je bila izvedena tudi anketa o zaposlovanju agencijskih delavcev, ki 
je pokazala, da je preko agencije zaposleno kar 15 % vseh zaposlenih.  
 
Skupaj z sindikati zdruţeni v ŠSS Velenja smo letos nadaljevali z organizacijo  prireditve 
praznovanja delavskega praznika ob 1. maju na Graški gori.  
 
Naša podjetja so bila izbrana tudi za izvedbo ankete o dobrem počutju v 
podjetjih, v okviru seminarja Chance4change. Te ankete so bile osnove za analizo 
stanja o stresu in počutju zaposlenih. Na to temo se bodo izvajali seminarji in delavnice, ki 
bodo v treh skupinah s po štirimi delavnicami zajele kar velik del zaupnikov SKEI.  
Iz Velenja bo v začetku naslednjega leta omenjeni seminar obiskovalo deset slušateljev.  
 
 

 

 

 

Pripravil:     
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